
  چه کسی مسئول تربيت کودک در مدرسه است؟ 

 ميتواند کودک را تربيت کند.  معلم   -

معلم می تواند از يک مشاور يا مدير درخواست  -
  نمايد تا در تربيت دانش آموز همکاری نمايد.

يک افسر پليس (افسررابط مدرسه) ميتواند    -
کمک کرده  و اطالعات ارائه نمايد، ولی خود 

 نميباشد.مجاز به تربيت دانش آموزان 
 
 

 
 

  در خانه تربيت   تربيت
 و مدرسه

 

 پاسخ به  سواالت رايج

 

  
 

“Discipline at Home and 
School” 

 
 [Persian] 

اين بروشور يکی  از سری بروشورهای است که 
توسِط  هيات مديره آموزش و پرورش ونکوور و برنامه 

سکناگزينی مدارس ونکوورVSB SWIS تامين مالی شده 
است و با همکاری معلمين ESL و VSB MCLWتهيه و 

 تنظيم گرديده است. 

 

    
اجرای اين برنامه با کمکهای مالی دولت کانادا و دولت 

 بريتيش کلمبيا ميسر شده است



 

 

  

  

  

  فاوت بين تنبيه و تربيت چيست؟ت

تنبيه يعنی کنترل کردن کودکان از طريق  -
  ترساندن.

  

تربيت به معنای فراگيری کنترل شخصی توسط  -
کودکان ميباشد. تربيت به کودکان می آموزد تا 

به عواقب اعمال و رفتار خود آگاه گرديده و 
اينکه الزم است در مورد تصميم های خود به 

 دقت فکر نمايند. 
  
ن، ضربه به تربيت موثر به معنای سيلی زد -

 .نميباشدپشت، کتک زدن يا ساير تنبيهات بدنی 
  

  تربيت در مدرسه چگونه است؟
  

کليه مدارس دارای قوانينی هستند که همه (دانش  -
آموزان، کارکنان، مالقات کنندگان) موظف به 

  رعايت آنها ميباشند.
  

در صورت عدم اطالع از قوانين، ميتوانيد از  -
ال نماييد. اگر مدرسه خود درباره آنها را سو

قوانين برای شما قابل درک نباشد، از ديگران 
بخواهيد تا آنها را برای شما و فرزندتان توضيح 

  دهند. 
  

اگر دانش آموزان قانون شکنی کنند، با عواقب آن  -
  مواجه خواهند شد. 

  

اگر دانش آموزان قوانين مهمی را زيرپا بگذارند  -
(دعوا کردن، تهديد کردن، حمل اسلحه در مدرسه) 

  عواقب شديدتری در انتظار آنها خواهد بود. 
  

اجرای انظباط در مدارس هرگز شامل سيلی زدن  -
 يا کتک زدن کودک نمی باشد.

 

   

 

 چه جايگزين هايی برای تنبيه بدنی وجود
  دارند؟

وفقه کوتاه دادن (سپری کردن مدت زمانی يک  -
به تنهايی) تا همه فرصت آرام شدن داشته 

باشند. سپس  به صحبت و حل مشکل  
  بپردازيد.

امتيازاتی مانند فعاليت های مورد عالقه کودک  -
  را حذف نماييد. 

  

  کودک آزاری چيست؟

کودکتان، او دچار کردن اگر در حين تربيت  
توسعه کودکان و صدمه بدنی گردد، وزارت  

دانسته و  آزار) اين امر را MCFD( خانواده
  مورد برسی قرار خواهد داد. 

طبق کليه بزرگساالن، از جمله معلمين موظفند تا 
کودک آزاری را به   موارد مظنون به قانون

 )MCFDو توسعه خانواده( انوزارت کودک
  نمايند. گزارش 

 )MCFD( انوزارت توسعه خانواده و کودک
ه دارد تا کليه گزارشان موارد مظنون به وظيف

  کودک آزاری را مورد برسی قراردهد. 

اگر تشخيص داده شود که کودک در منزل نزد 
خانواده دارای امنيت نميباشد، امکان دارد که 
کودک از خانه منتقل شده و به طور موقت تحت 

  سرپرستی خانواده ديگری قرارگيرد.

نترنتی زير برای اطالعات بيشتر به سايت اي
  مراجعه نماييد:

www.mcf.gov.bc.ca/child_protection/ 

 آموزش در بريتيش کلمبيا: توسعه ارتقاء اجتماعی، عاطفی، فکری، خالقيتی و بدنی همراه با مسئوليت اجتماعی.

 

 

 

 


